
אוניברסיטת ת"א

(12:15)08/08/2022תוכנות בית השיטה תאריך:

1 עמוד:

מערכת שעות שבועית 2022/1 לתכנית לימוד בלשנות שמית תואר ראשון - כללי

יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

08:00 - 10:0008:00 - 10:00
הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית

06141404/01
שיעור ותרגיל

מר קיטנפלון טל

10:00 - 12:0010:00 - 12:00
געז למתחילים
06241108/01
שיעור ותרגיל

ד"ר טפרה אנבסה
כיתה: כיתה 104, בניין 56

10:00 - 12:00
געז למתקדמים
06243006/01

שיעור
ד"ר טפרה אנבסה

כיתה: חדר 206, בניין 56
------------------------------------

10:00 - 12:00
ארמית מקראית

06143001/01
שיעור ותרגיל

ד"ר מאסטי עמנואל
כיתה: כיתה 105, בניין 56

10:00 - 12:00
Contemporary Research1:

Academic Reading
06146003/01

שיעור
פרופ' מורגנשטרן משה

כיתה: כיתה 106, בניין 56

12:00 - 14:0012:00 - 14:00
מבוא למקרא א'

06121007/01
שיעור

ד"ר דרשן גיא
כיתה: כיתה 281, בניין 46

12:00 - 14:00
פונטיקה

06271120/01
שיעור ותרגיל

מר כהן אביתר,
ד"ר כהן אבן-גרי

כיתה: אודיטו 001, בניין 256

12:00 - 14:00
אמהרית למתקדמים

06243004/01
שיעור

ד"ר טפרה אנבסה
כיתה: כיתה 107, בניין 56

12:00 - 14:00
פונטיקה

06271120/01
שיעור ותרגיל

מר כהן אביתר,
ד"ר כהן אבן-גרי

כיתה: אודיטו 001, בניין 256
------------------------------------

12:00 - 14:00
מבוא לארמית בבלית

06141408/01
שיעור

פרופ' מורגנשטרן משה
כיתה: כיתה 105, בניין 56

14:00 - 16:00

16:00 - 18:0016:00 - 18:00
ארמית מדוברת בת זמננו

06243001/01
שיעור

פרופ' מוצפי יחזקאל
כיתה: כיתה 107, בניין 56

16:00 - 18:00
השפות השמיות: מבט השוואתי

06241001/01
שיעור

ד"ר צרקווליני לטיציה

16:00 - 18:00
קריאה בטקסטים קלאסיים: לשון

המקרא עד לשו
06141403/01

שיעור
גב' פלק עינב

------------------------------------
16:00 - 18:00

ארמית מדוברת בת זמננו

16:00 - 18:00
השפות השמיות: מבט השוואתי

06241001/01
שיעור

ד"ר צרקווליני לטיציה



אוניברסיטת ת"א

(12:15)08/08/2022תוכנות בית השיטה תאריך:

2 עמוד:

מערכת שעות שבועית 2022/1 לתכנית לימוד בלשנות שמית תואר ראשון - כללי

יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

06243001/01
שיעור

פרופ' מוצפי יחזקאל
כיתה: כיתה 107, בניין 56
------------------------------------

16:00 - 18:00
המרקם הלשוני-חברתי-תרבותי

באתיופיה
06244126/01

סמינר
ד"ר טפרה אנבסה

כיתה: חדר 206, בניין 56

18:00 - 20:0018:00 - 20:00
אוגריתית ועולם המקרא

06244134/01
סמינר

ד"ר צרקווליני לטיציה

18:00 - 20:00
העברית ממעוף הציפור

06141402/01
שיעור

ד"ר מאסטי עמנואל
כיתה: כיתה 281, בניין 46
------------------------------------

18:00 - 20:00
דיאלקטולוגיה והשפות השמיות

החיות
06144770/01

סמינר
פרופ' מוצפי יחזקאל

כיתה: כיתה 204, בניין 56


